Pilatus, de rechter

Schriftlezing: Matteüs 27:11-26
‘Bent u de koning van de Joden?’ ’Hoort u niet wat deze getuigen
allemaal tegen u inbrengen?’
Het is vroeg in de ochtend. Een haan heeft gekraaid. De eerste
lichtstralen kondigen een nieuwe dag aan. In en rond de burcht
Antonia is het in de vroege ochtend al een drukte van belang.
Met een niet al te best humeur heeft de Romeinse prefect
plaatsgenomen op zijn rechterstoel.
Wie is hij de prefect, de hoogste vertegenwoordiger van het
Romeinse recht en gezag? En wat is hier aan de hand?
Pontius Pilatus is zijn naam. Pontius, dat is zijn achternaam.
Pilatus: de speerwerper, dat is zijn bijnaam.
Van 26-36 is hij prefect / goeverneur over Judea en Samaria. Tien
jaar regeert hij met straffe hand over het volk van de Joden. Zijn
tijdgenoten hebben weinig goede woorden voor hem over. Zijn
bestuur wordt gekenmerkt door corruptie, geweld, afpersingen,
mishandelingen, aanhoudende executies en andere wreedheden.
Zijn paleis staat in Ceasarea, de stad genoemd naar de keizer in
Rome. Maar deze dagen is Pilatus met zijn vrouw in Jeruzalem. In
verband met het Paasfeest van de Joden. Er dreigt een opstand!
Een opstand tegen het Romeinse gezag. Zíjn gezag.
Al vroeg in de ochtend hebben de hogepriesters en de oudsten
van het Joodse volk vanuit het paleis van Kajafas een zekere
rabbi Jezus voor hem gebracht. Ongetwijfeld zal Pilatus, de
rechter van Jezus hebben gehoord. Zijn spionnen houden hem
immers voortdurend op de hoogte van de spanningen die in
Jeruzalem onder de verschillende bevolkingsgroepen heersen.
‘Hij beweert onze koning te zijn.’ Dat is de beschuldiging waarmee
de geestelijke leiders Jezus naar Pilatus hebben gebracht. Al heeft
hij zo zijn twijfels, deze aanklacht kan de Romeinse prefect niet
naast zich neerleggen.
Heeft deze geboeide en weerloze rabbi uit Nazaret politieke
ambities? Is Hij misschien van plan een opstand te organiseren
onder het weerbarstige volk van de Joden?
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Pilatus kan het zich niet voorstellen. Waar is dan uw leger? Waar
is dan uw koninkrijk? Waar is dan uw machtsvertoon?
‘Bent ú de koning van de Joden?’ Alle nadruk valt op dat woordje
‘u’. Een heel merkwaardig antwoord geeft Jezus: ‘U zegt het.’ ‘Het
zijn uw woorden.’ Nee Jezus gaat niet in discussie. Het blijft in het
vage. Laat Pilatus zelf maar zijn conclusie trekken.
Pilatus, de rechter heeft wel door dat de geestelijke leiders van
het volk Jezus uit afgunst hebben uitgeleverd. Deze rabbi is geen
misdadiger, geen revolutionair, geen politieke onruststoker. Dat
voelt hij op zijn sandalen aan. De echte reden is de populariteit
van Jezus onder het volk van de Joden. Pilatus is maar wat
verlegen met deze zaak. Wat een wespennest!
Nu had de Romeinse prefect de gewoonte om op elk Paasfeest
één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen.
In de goed bewaakte cellen van de burcht Antonia zit de leider
van een Joodse verzetsbeweging. Met hun messen en dolken
proberen zij alles wat Romeins of Romeins-gezind was … van het
leven te beroven. Jezus Bar-Abbas is hun leider. Bij de Romeinen
is hij berucht, bij de Joden wordt hij op handen gedragen.
De geestelijke leiders zien hun kans schoon en laten het volk de
prefect om de vrijlating van Bar-Abbas vragen.
Alles hangt hier aan elkaar van haat, intriges, onrecht, corruptie
en huichelarij. Het is ontstellend wat hier gebeurt.
Pilatus, de rechter is aan het eind van zijn latijn. Hij heeft lang
tegengesparteld, maar hij is in de fuik gezwommen die de
geestelijke leiders van het volk van de Joden voor hem hadden
opgezet. Nee, hij wil geen opstand in Jeruzalem. Hij geeft zich
gewonnen.
Nee, niets wil Pilatus nog te maken hebben met die Jezus uit
Galilea: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het
zelf maar op te lossen.’ En heel het volk antwoordde: ‘Laat zijn
bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen.’
En wij? Zijn wij niet net zo schuldig aan de dood van Jezus?
Hebben wij niet állemaal Zijn bloed aan onze handen? Zijn bloed
wordt straks vergoten tot een verzoening van zonden. Onze
zonden. Die van u en van jou en van mij!
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